
 

Styrelseprotokoll 10/1 2023 
 
 
Mötet öppnades  
Närvarande: Björn Sjölin, Carita Wikström-Zetterström, Tove Svensson, Elin Johansson, Anna 
Jaf och Camilla Apoy, Mikael Hansson, Carl Skårman 
Frånvarande: Karin Sylven  
Avgått: Christian Nellis. 
 

1. Val av sekreterare 
Elin Johansson 

2. Val av protokolljusterare 
Björn Sjölin 

3. Godkännande av dagordning för mötet 
a. Ja 

4. Ridskolerapporten (Carita) 
a. Carita har jobbat med ridgrupperna och det känns nu fullt i tidigare och nya 

grupper.  
b. Annonserade ridläger innan jul, 25 anmälda hittills. 
c. 8 personer i kö till ponnystallet, vilket i dagsläget är fullbelagt. 

En plats blir ledig i stora stallet från 1 mars. 
d. Hugo har en skada som kommer och går. Är behandlad flera gånger.  
e. Gunnel har en ny kurs för Gröntkort, (helgen v. 2) 
f. Förslag på att starta upp en mötesplats i Caféts lokal.  En mötesplats för 

ungdomar att spendera mer tid i stallet. Tex “Fritids”, “Stallis” mm. Där vi 
anordnar olika aktiviteter.  

5. Lägesuppdatering från våra organisationsgrupper 
a. Ungdomssektionen 

- Inget nytt från ungdomssektionen, de jobbar just nu med brev till 
årsmötet.  

b. Ridskola/utbildning/medarbetare 
- Praktikant ska vara kvar till 20/1, har fungerat väl under tiden och hon 

trivs bra i stallet.  
- Anställda var på julbord med distriktet i december. Kristian von 

Krusenstierna gav inspiration till många saker, allt från att skapa en 
mötesplats i stallet till att ha en lampa i stallet som visar när ridhusen är 
lediga. Vi kommer ta med oss detta och fundera på vad vi kan förbättra på 
anläggningen.  

c. Kommunikation 
     -     Inget nytt från kommunikationsgruppen. 

d. Cafégruppen 
- Inget nytt från Cafégruppen 
- Förslag på att förbättra grillplatsen under tävling. Micke kollar på 

lösningar under våren.  
 



e. Anläggning 
- Värmepumpen är nu bytt i huset. 
- Fläktarna har nu installerats i stora stallet.   
- Bankfacket ska tömmas, Björn ska få tillgång till det och tömma.  
- Underlaget i stora ridhuset ska fyllas på.  
- Fasaden på gaveln till lilla ridhuset har också renoverats. Björn ska skicka 

in redovisning till kommunen för bidraget som vi har fått för denna 
renovering samt arbetet med långsidan på lilla ridhuset.  

- Har börjat komma vatten i ridhuset där man går upp till läktaren, Björn 
ska undersöka vad det beror på. 

f. Tävling 
- Inget nytt från tävlingsgruppen. Inom det närmsta kommer en P&N ride 

till helgen vecka 2, dressyrtävling efter det.   
g. Trygghetsgruppen 

- Camilla har gjort en informationsskylt att sätta upp i stallet.  
h. Bidrag 

- Vi har sökt små extrabidrag, extra anläggningsbidrag samt 
verksamhetsbidrag som är beviljade. Detta kom i december 

i. Sponsorgruppen 
- Inget nytt från sponsorgruppen. 

j. Ekonomi  
-  Inget nytt från ekonomi just nu.  

6. Övrigt 
a. Carl och Ellinor fortsätter arbete med avtalet för uppstallade. 
b. En förbundsstämma kommer att hållas digitalt den 6 maj 2023, alla i 

styrelsen är inbjudna.  
c. Skyltar till tävling - Carita ska kolla vilka skyltar som behövs och ska beställa, 

samt kollat med Sofia Apoy som är överdomare på flesta tävlingar som har 
bra översikt av vad som behövs. 

d. Styrelsen ska träffas på ett extratillfälle i vår för spåna lite framtidsplaner, 
bl.a. möjlighet till lösdrift.  

e. Arbetet med Gottisarna går framåt, dom rids nu i skritt, trav och galopp. 
Carita har känslan av att de kan komma in mer och mer i ridskolan. 

f. Ansökningar till Dagmar Peterzéns stipendium har kommit in, representant 
från styrelsen är Anna samt Carita.  

g. Kommande styrelsemöte planeras 27/2, 24/4, 22/5. Mötets datum för juni 
bestäms på mötet i maj  

h. Årsmöte 18/3 
7. Genomgång av föregående mötesprotokoll  
8. Punkter till nästa möte 

a. Bevaka information och inbjudningar från SvRF eller Västra RF – stående 
punkt till varje möte. 

b. Alla ska se efter om det finns relevanta utbildningar till styrelsen men också 
till mötesplatsen i stallet.  

9. Genomgång av dagens protokoll. 
10. Mötet avslutades.  


